
Pirosat? Kéket? Bárhogy is dönt 
3 évig nem lesz gondja! 
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Bűz Ópusztaszeren 
A magas talajvíz Ópusztaszeren 
elárasztotta az emésztőgödröket is. 
A helyzet szagos... 

4. OLDAL 

L a k á s o k 

Nullái 
TEI.: 6 2 / 5 5 0 - 5 5 0 
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HATAN 15 NÉGYZETMÉTEREN 
Szegeden több mint ötezer kisgyermek él 
szegénységben. A legnagyobb bajban azok vannak, 
akiknek nincs lakásuk. 

6. OLDAL 

„Tudom, hogy minket senki sem szeret, de ez azért túlzás" 

Viperával ütötték az ellenőrt 
Horányit javasolják 
legfőbb ügyésznek 

A 31 éves ellenőrnek össze kellett varrni a fejbőrét. A férfit tegnap meghallgatták a rendőrségen Fotó: Gyenes Kálmán 

Horányi Miklóst, a 
Szegedi Fellebbviteli 
Főügyészség vezető-
jét javasolja legfőbb 
ügyésznek Sólyom 
László államfő. A 64 
éves főügyészt né-
hány hete személye-
sen fogadta a köztár-
sasági elnök, miután 
az ő neve is felmerült 
a legfőbb ügyész -
Polt Péter megbíza-
tása május 16-án jár 
le - lehetséges utó-
daként. Horányi 
Miklósnak nincse-
nek pártkapcsolatai, 
de azt mondta, sze-
retné elnyerni az új 
parlament bizalmát. 
A köztársasági elnök 
szerint Horányi 
minden szempont-
ból megfelel a magas 
tisztséghez fűződő 
követelményeknek 

Bővebben a 3. oldalon 

A szegedi ügyészt, Horányi Miklóst java-
solta Polt Péter utódának Sólyom László 
köztársasági elnök Fotó: Schmidt Andrea 

Viperával vágtak fejbe egy SZKT-ellenőrt 
Szegeden, az Ortutay utcai megállóban. Az 
ellenőr nem tartja elképzelhetetlennek, 
hogy azért támadt rá a húsz év körüli 
fiatalember, mert korábban megbüntette. A 
rendőrség közfeladatot ellátó személy el-
leni erőszak bűntet tének gyanúja miatt 
indított eljárást. 

A 31 éves menetjegyellenőr - aki kérte ne-
vének titokban tartását, mert további tá-

madásoktól tart - hétfőn a kilences troli-
busz vonalán dolgozott a társával. A Szege-
di Közlekedési Társaság két munkatársa az 
Ortutay utcai megállóban várakozott, ami-
kor egy fiatalokból álló társaság megtalálta 
őket. Egy héttel korábban ugyanitt kemény 
földdarabokkal dobálták meg az ellenőrö-
ket. 

- Hat-hét hűsz év körüli fiatal álldogált tő-
lünk ötven méterre. Kiabáltak valamit fe-
lénk, de nem értettük, nem is foglalkoztunk 

velük. Az egyik srác odajött, és elkezdett ve-
lünk hepciáskodni - emlékezett vissza a hét-
főn történtekre a 31 éves ellenőr. A hűsz év 
körüli fiatalember azzal rontott az ellenőrök-
re, hogy „miért nem csinálnak mást, miért 
ezt a munkát végzik, miért büntetnek", majd 
verekedni hívta őket. Elszántságát demonst-
rálva, levette a hátizsákját, és combon rúgta 
a 31 éves ellenőrt. 

Folytatás a 4. oldalon 

Swiderski Erika lesz a felperes a tandíjügyben 

Indul a próbaper 

Swiderski Erika szeretné meg-
tudni, jogtalanul kérték-e tőle a 
pénzt Fotó: Napi Ász 

A hallgatók szervezete a tan-
díj-próbaperben a budapesti Swi-
derski Erikát támogatja, aki 
2004-ben végzett a szegedi egye-
tem diplomáját adó Budapesti Mé-
dia Intézetben. Mindezt a Hallga-
tói Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (HÖOK) jelentette be 
tegnap Budapesten. A diáklány la-
punknak elmondta: már BMI-s 
hallgatóként jogtalannak tartotta, 
hogy 80, majd 90 ezer forintos tan-
díjat szednek tőle. Azért vállalta a 
pert, hogy megtudja, valóban jog-
talanul kértek-e pénzt tőle. 

A HÖOK Erikán kívül más 
hallgató perköltségét nem vállalja 
át, de jogi segítséget szívesen 
nyújt az érintetteknek. Az ügyben 
a szegedi egyetemet is megkeres-
tük, de a szóvivő nem kívánta 
kommentálni a perindítást. 

Részletek a 3. oldalon 
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Bevetésen 
a fiatal 
aktivisták 
A Fidesz megindította mozgó-
sítási kampányát, Szegeden 350 
önkéntes segít. 

Elsősorban az utcán kampányol-
nak, de azért be is csöngethet-
nek. A jelöltek csak az l-es kör-
zetben vitáztak - másutt nem 
lesz „párja" a ma esti Or-
bán-Gyurcsány összecsapásnak. 
Bodó Imre csapata reggel hatkor 
kezdett Újszegeden, azután át-
költözött Tarjánba, majd megint 
Újszegeden dolgozott. A szom-
szédos, 3-as választókerület je-
löltje maga szeret elbeszélgetni 
az emberekkel, Kalmár Ferenc 
már hetekkel ezelőtt házról ház-
ra járt. Aktivistái tegnap az An-
na-kútnál dolgoztak. 

Jegyzetünk a 3., 
összeállításunk az 5. oldalon 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Nehéz a helyzet a Dunakanyarban 

Árvíz: nyitott költségkeret 

Chevrolet Lacetti 

most csak 2 699 000 Ft-tól! 

Visegrádon, a fellegvár felé vezető ú ton óriási buzgár teszi próbára az árvé-
delrnet Fotó: MTI/Kovács Tamás 

Százötvennyolc fo-
lyamkilométeren van 
rendkívüli veszélyhely-
zet. A Duna tegnap te-
tőzött Budapestnél. A 
kormány 12 pontos ár-
vízvédelmi cselekvési 
programot fogadott el. 

Az árvízi védekezésre 
fordítható költségvetési 
előirányzatokat felülről 
nyitottá tették. Orszá-
gos szinten a károk 
mértéke meghaladja 
majd a tízmilliárd forin-
tot. A kormány hatezer 
katonát, ezer hivatásos 
önkormányzati tűzol-
tót, ötezer rendőrt ren-
del a kárhelyszínekre. 

Több mint 11 ezer 
épületet és 32 ezer em-
bert veszélyeztet az ár- és 
belvíz. A Dunán elren-
delték a hajózási tilal-
mat, a folyó áradó szaka-
sza fölött pedig légtér-
korlátozást vezettek be. 
Tokajnál egy nap alatt 40 
centimétert növekedett 
a Tisza vízállása, s to-
vább árad a Berettyó is. 

Helyzetkép a 2. oldalon 

http://www.centralestate.hu
http://www.delmagyar.hu

